II.
Předkládací zpráva
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) předkládá ke schválení
materiál „Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025“ (dále jen „STRAPS“).
Předkládaný materiál byl vypracován v souladu s plněním úkolu vyplývajícího
z usnesení vlády ze dne 30. 3. 2015 č. 218. Zároveň se jedná o navazující dokument
na „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“
(dále jen „NAP“). Původní termín stanovený pro předložení STRAPS vládě ČR byl
na základě žádosti prodloužen, s aktuálním datem pro předložení vládě ČR
do 30. září 2019. Důvodem prodloužení bylo rozhodnutí nechat materiál schválit
novou vládou, časová náročnost práce na strategii, dále diskutování strategie
na úrovni krajský platforem expertů a na Radě vlády pro seniory a stárnutí populace.
Oproti původnímu dokumentu NAP došlo ke změně názvu. Cílem této změny je více
upozornit na fakt, že v rámci nastávajícího demografického obratu půjde nejen
o „podporu pozitivního stárnutí“, ale o celospolečenskou proměnu, která bude
vyžadovat širší změny v oblasti státní správy, dostupného bydlení, financování
a kvality sociální a zdravotní péče, celoživotního vzdělávání, zaměstnanosti, ocenění
a odměňování práce v sociálních službách, ochrany práv seniorů či fungování
veřejného prostoru (zejména v kontextu jeho bezbariérovosti).
Materiál byl vypracován v období od druhé poloviny roku 2017 do konce roku 2018.
V tomto období byl průběžně konzultován a aktualizován na základě připomínek
jednotlivých aktérů, nově dostupných dat a zpracovaných analýz. Materiál byl rovněž
uveden do souladu s aktuálními koncepčními plány vlády.
Konzultován byl se členy Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, s pracovními
skupinami této Rady, s vybranými zástupci dotčených resortů (tzv. focal pointy
ke stárnutí, případně s náměstky). Příležitosti vyjádřit se měla také odborná
veřejnost, a to prostřednictvím tzv. Národního konventu ke stárnutí – série kulatých
stolů zaměřených na specifická témata politiky stárnutí, která probíhala v roce 2017
s pravidelnou účastí cca 70 osob (https://www.mpsv.cz/cs/29896). Dokument byl také
několikrát diskutován a připomínkován vybranou skupinou expertů, včetně zástupců

neziskových organizací, pod vedením NM 2 Mgr. Jany Hanzlíkové. Ke STRAPS se
vyjádřila také PT RHSD pro sociální otázky a krajské platformy k politice stárnutí –
skupiny krajských odborníků na jednotlivé oblasti politiky stárnutí. V neposlední řadě
byl STRAPS průběžně diskutován s dotčenými odbory MPSV.
STRAPS obsahuje rozsáhlou socioekonomickou a demografickou analýzu. Na jejím
základě bylo posléze formulováno desatero přípravy na stárnutí společnosti. Jedná
se o spravedlivé důchody; dostupnější a kvalitní sociální a zdravotní služby;
dostupnější a bezbariérové bydlení pro seniory; podpora sandwichové generace
a neformálních rodinných pečujících; příprava státu na stárnutí společnosti; podpora
rodiny a mezilidské vztahy; bezpečný život seniorů, boj proti násilí a tzv. šmejdům,
zvýšení ochrany spotřebitele; celoživotní učení a aktivní stárnutí; bezbariérový
veřejný prostor a osvěta a medializace tématu stárnutí.
Mezirezortní připomínkové řízení proběhlo ve dnech xx. xx. 2019 – xx. xx. 2019.
Jeho vyhodnocení je obsaženo v části IV. materiálu. Materiál je vládě předkládán bez
rozporu.

